Solarne suszarnie
osadów ściekowych

Artykuł pt. „Suszenie osadów ściekowych
energią słońca” („Przegląd Komunalny”
10/2010) omawiał podstawowe aspekty tej
technologii. W niniejszym tekście podano
więcej szczegółowych informacji na temat
urządzeń i stosowanych rozwiązań technicznych.

Taniej już się nie da
Jak już wspomniano w poprzednim artykule, suszarnie solarne są najprostszym i najtańszym sposobem na redukcję masy osadów powstających na mniejszych i średniej
wielkości oczyszczalniach ścieków, tj. takich, które produkują od ok. 200 do nawet
6 tys. ton odwodnionych mechanicznie osadów w ciągu roku.
Bardzo dobrze sprawdzają się w polskich
warunkach klimatycznych, nawet gdy nie
stosuje się w nich dodatkowych systemów
grzewczych. Najlepszym tego przykładem
są suszarnie pracujące na oczyszczalniach
ścieków w Żarach i Kozienicach, gdzie cały proces suszenia oparty jest wyłącznie
na energii słonecznej. Mają one tam budowę modułową i mogą się składać z jednej
lub większej liczby hal o maksymalnej
powierzchni 12x120 m każda. Teoretycznie można zatem suszyć w tej technologii
nawet i większe masy osadów, choć kosztem już znacznej powierzchni. Suszarnie
solarne wymagają wyłącznie zasilania
energią elektryczną, a jej zużycie jest nie
większe niż 30-35 kWh na każdą tonę odparowywanej wody. Przy obecnych cenach
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daje to bezpośredni koszt na poziomie W suszarniach solarnych najczęściej stoso10-15 zł w przeliczeniu na tonę suszonych wane są tzw. przewracarki nawowe. Ich zaosadów.
sadniczym elementem jest podwieszony
na konstrukcji jezdnej bęben, zajmujący
Dokładne opomiarowanie trzech hal suszar- całą szerokość hali suszarniczej (tzw. naniczych pracujących na oczyszczalni ście- wy). Najważniejszą zaletą tych urządzeń
ków w Żarach wykazało, że sumaryczne zu- jest to, że są w stanie przerobić całe złoże
życie energii elektrycznej suszarni słonecz- suszonych osadów przy jednorazowym
nej za pierwsze półrocze 2010 r. nie prze- przejeździe od końca do początku hali. Dakroczyło wartości łącznego zużycia prądu je to możliwość częstego i intensywnego
całej oczyszczalni za okres zaledwie dwóch wzruszania osadów. Gwarantuje też, że będni(!). Należy zatem stwierdzić, że eksploa- dą one przerabiane równomiernie, z jednatacja suszarni solarnych nie wpływa w jaki- kową intensywnością na całej powierzchkolwiek znaczący sposób na bezpośrednie ni, bez pozostawiania stref martwych. Czękoszty pracy oczyszczalni ścieków. Do ob- ste przewracanie nie tylko regularnie odsługi trzech hal w Żarach nie trzeba było za- słania mokre partie materiału, ale też
trudniać żadnych dodatkowych osób. Obiekt go rozdrabnia i zwiększa powierzchnię paten suszy osady odwadniane o początkowej rowania.
zawartości suchej masy na poziomie 18%
do ok. 60 – 70% zimą i 80 – 85% latem. Inną grupę urządzeń stanowią przewracarki,
Podczas suszenia tracone jest 70-75% pier- których elementy robocze są znacznie
wotnej masy. Zysk dla użytkownika jest za- mniejsze niż szerokość suszarni. Mogą być
tem oczywisty.
one – podobnie jak w przypadku przewracarek nawowych – podwieszone na specjalnej
Suszarnie słoneczne mogą przyjmować pra- ruchomej konstrukcji, tyle że złoże osadów
wie każdy rodzaj osadów, nawet te słabo będzie przerabiane pasek po pasku, w trakustabilizowane i o gorszym stopniu odwod- cie kilku przejazdów urządzenia wzdłuż sunienia. Warunkiem jest jednak odpowiedni szarni. Przewracarki mogą też poruszać się
dobór urządzeń mechanicznych i po- bezpośrednio po podłodze suszarni. Są to
wierzchni hal suszarniczych.
tzw. mechaniczne roboty. Każdorazowo
po dojechaniu do granicy wyznaczonego
obszaru ich kierunek ruchu ulega zmianie,
Przewracarki do osadów
podobnie jak w przypadku automatycznych
Najistotniejszym elementem, który powi- kosiarek do trawy.
nien decydować o rodzaju wybieranej technologii, jest konstrukcja przewracarek i ich
cd . na str. 52 >>
możliwości techniczne.
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Przewrócić,
by wysuszyć

Słońce to nie tylko życie, ale też
najczystsza forma energii, korzystanie z której nie obciąża wtórnie
środowiska i nie zakłóca równowagi ekologicznej. Wykorzystujące odnawialną energię słoneczną solarne suszarnie osadów ściekowych są nie tylko najtańszym,
ale też najbardziej przyjaznym
środowisku sposobem na redukcję ich masy i poprawę własności
użytkowych.
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> > Mechaniczne przewracarki do osadów – przykładowe rozwiązania konstrukcyjne i ich możliwości techniczne
Budowa – zasada
działania

Sposób pracy

Grubość
przerabianego
złoża
[cm]

Przesuwanie osadów wzdłuż
suszarni/możliwość
magazynowania osadów/
suszu w hali

Inne funkcje przewracarki

Samojezdny obracający się
bęben, wyposażony w noże
i grzebienie rozdrabniające
mokre osady;
wymiary bębna
odpowiadające
szerokości hali

Całe złoże jest
przewracane
przy jednorazowym
przejeździe urządzenia
przez halę

15-40

Funkcja przesuwania złoża osadów
wzdłuż hali;
możliwość okresowego
magazynowania osadów w suszarni.
Dodatkowa funkcja pryzmowania
suszu na wysokość 80 cm,
zwiększająca pojemność
magazynową suszarni
i umożliwiająca higienizację
termiczną osadów

Automatyczne równomierne
rozgarnianie pryzm mokrych osadów;
możliwość automatyzacji dostawy
i odbioru osadów za pomocą
podajników mechanicznych;
alternatywnie możliwość
wykorzystania ładowarki
lub ciągnika z przyczepą

Samojezdne, obracające się
wokół wspólnej osi szuﬂe;
wymiary przewracarki
odpowiadające
szerokości hali

Całe złoże jest
przewracane
przy jednorazowym
przejeździe urządzenia
przez halę

10-15

Funkcja przesuwania złoża osadów
wzdłuż hali;
możliwość okresowego
magazynowania osadów w suszarni;
brak możliwości tworzenia pryzm

Brak możliwości rozgarniania pryzm
mokrych osadów;
przewracarka z reguły współpracuje
z innym urządzeniem gwarantującym
ich rozsypywanie w równą warstwę;
możliwość automatyzacji odbioru
osadów za pomocą podajników
mechanicznych

Kultywator podwieszony
do samojezdnej konstrukcji,
poruszający się wzdłuż
i w poprzek hali;
element roboczy dużo węższy
od szerokości hali; wykonanie
każdej funkcji wymaga
większej liczby cykli

Złoże jest przewracane
pasek po pasku
podczas kilku
przejazdów urządzenia
przez halę

15-40

Funkcja przesuwania złoża osadów
wzdłuż i w poprzek hali;
możliwość okresowego magazynowania osadów w suszarni;
dodatkowa funkcja pryzmowania
suszu, zwiększająca pojemność
magazynową suszarni i umożliwiająca higienizację termiczną osadów

Automatyczne równomierne
rozgarnianie pryzm mokrych osadów;
możliwość automatyzacji dostawy
i odbioru osadów za pomocą
podajników mechanicznych;
alternatywnie możliwość wykorzystania ładowarki lub ciągnika
z przyczepą

Samojezdny kultywator
poruszający się przypadkowym ruchem po hali;
element roboczy dużo węższy
od szerokości hali

Wyłącznie praca
cykliczna

30

Brak możliwości przesuwania
osadów;
możliwość okresowego magazynowania osadów w suszarni;
brak możliwości tworzenia pryzm

Możliwe automatyczne dostarczanie
osadów, choć rzadko stosowane;
brak możliwości automatyzacji
wygarniania i odbioru suszu

Niezależnie od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych istotną przewagą przewracarek nawowych nad mechanicznymi robotami jest możliwość dużo częstszego, bardziej
intensywnego i – co ważne – równomiernego przewracania osadów. Różnice będą tym
bardziej znaczące, im większa jest całkowita powierzchnia suszarni, a zwłaszcza długość hali szklarniowej. W przypadku obiektów o długości 60 m i więcej przewracarki
nawowe będą miały zdecydowaną przewagę nad innymi rozwiązaniami, tym bardziej
że ich pozostałe funkcje robocze umożliwiają większą automatyzację i wydatnie
ograniczają zaangażowanie personelu w obsługę suszarni. Funkcji tych nie są w stanie
realizować mechaniczne roboty z uwagi
na odmienną konstrukcję.

nie osadów, a tym samym regularne wydobywanie mokrych warstw na powierzchnię,
skąd następuje zasadnicze parowanie wody.
To zadanie realizują wszystkie obecnie znane przewracarki, ale nie każda ma zdolność
przesuwania osadów wzdłuż hali suszarniczej. Funkcja ich automatycznego transportowania ma duże znaczenie eksploatacyjne,
gdyż przesuwanie złoża w głąb hali pozwala na zwalnianie powierzchni z przodu i regularne, nawet codzienne wprowadzanie
do suszenia nowej partii osadów. Tę funkcję posiada większość przewracarek nawowych.

W przypadku mechanicznych robotów praca suszarni musi się odbywać cyklicznie.
Zadanie wwożenia, rozgarniania i wygarniania suszu musi wykonywać obsługa
Podstawową funkcją wszystkich tego typu obiektu, najczęściej przy użyciu ładowarurządzeń jest przewracanie i napowietrza- ki. Jest to rozwiązanie możliwe do zaakceptowania na małych oczyszczalniach,
REKLAMA
ale już problematyczne na obiektach większych, gdzie masa mechanicznie odwodnionych osadów wynosi przykładowo kilka ton dziennie. Ich rozprowadzenie w suszarni wymaga nie tylko większego nakładu pracy ze strony obsługi oczyszczalni,
ale przede wszystkim placu magazynowego, na którym będą składowane mokre osady aż do czasu zakończenia poprzedniego
cyklu i opróżnienia suszarni. Taki cykl,
w zależności od stopnia odwodnienia czy
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też pory roku, może trwać od kilku do nawet kilkunastu tygodni w okresie zimowym (!).
Każdemu z eksploatatorów oczyszczalni
ścieków z pewnością dobrze są znane problemy i zjawiska towarzyszące magazynowaniu w pryzmach mechanicznie odwodnionych osadów, szczególnie gdy te charakteryzują się znaczną zawartością nieustabilizowanej, tj. podatnej na rozkład, materii
organicznej. Składowane przez dłuższy
czas, chłoną wodę z otoczenia, a zawarta
w nich materia biologiczna ulega procesom rozkładu w warunkach niedostatecznego natlenienia. W efekcie rozpływają się
na deszczu, zagniwają i stają się maziste.
Może się więc okazać, że to nie suszarnie
słoneczne, ale czekające na suszenie gnijące osady staną się źródłem uciążliwych
odorów.
Planując zatem budowę suszarni solarnej,
należy przede wszystkim dążyć do zachowania zdolności bieżącego wprowadzania
do niej osadów przez cały rok. Gromadzone
w suszarniach osady są regularnie przewracane i napowietrzane, a to zapewnia ich stabilizację tlenową. Nie należy się też obawiać, że zimą osady na pewien czas zamarzną. Co prawda, zmrożonych w litą masę
osadów nie można przewracać (niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia urzą-
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nierdzewnej, ale należy to uznać bardziej za działanie marketingowe aniżeli
za wynik rzeczywistych potrzeb technicznych.

Właściwy sposób
na zagospodarowanie
osadów
Suszarnie słoneczne pracują na wielu kontynentach świata, a liczba eksploatowanych
instalacji ciągle rośnie. Świadczy to jednoznacznie o tym, że są to obiekty przyjazne
zarówno użytkownikom, jak i środowisku.
Nie emitują uciążliwych odorów, są tanie,
proste i niezawodne w eksploatacji, a ponadto zmniejszają trzy- bądź czterokrotnie
masę i zmieniają własności użytkowe osadów, a tym samym ułatwiają znalezienie ich
ostatecznych odbiorców. W efekcie koszty,
jakie ponosi oczyszczalnia ścieków tytułem
Intensywnie parująca woda w suszarni solarnej, warunki zimowe (2 x Archiwum ist Anlaich wywozu i ostatecznej utylizacji, znaczągenbau)
co spadają.
dzeń), ale w tym stanie ustają wszelkie pro- O ile bardzo istotne dla użytkowników
cesy biologiczne. Ponadto kiedy zawarta suszarni solarnych powinny być funkcje Należy pamiętać, że przepisy zakazujące
w komórkach bakterii woda zamarza, nisz- i parametry techniczne przewracarek, o ty- deponowania odpadów zawierających więczy ich strukturę, rozrywając błony komór- le dużo mniejsze znaczenie ma ich wyko- cej niż 5% węgla organicznego, do których
kowe (mechaniczna dezintegracja). Dlatego nanie materiałowe. W odróżnieniu od spe- należą także osady ściekowe, wchodzą
też osady po przemrożeniu szybciej oddają cyﬁki wilgotnego i agresywnego środowi- w życie już 1 stycznia 2013 r. Wysuszonywodę.
ska większości obiektów na oczyszczal- mi osadami coraz bardziej interesuje się
niach ścieków w suszarniach słonecznych, przemysł cementowy i energetyczny, gdyż
Z tych samych powodów równie istot- dzięki prawidłowo i skutecznie działają- wyemitowany w wyniku ich spalania dwunym parametrem opisującym sprawność cej wentylacji, wilgotność powietrza we- tlenek węgla został również w Polsce uznai możliwości techniczne przewracarek jest wnątrz hal jest tylko nieznacznie wyższa ny za neutralny (tj. zwolniony od naliczagrubość warstwy osadów, jaką są w sta- od zewnętrznej. Stały dopływ świeżego nia opłat emisyjnych). Susz z suszarni
nie przewrócić, bez niebezpieczeństwa powietrza oraz ciągłe i sprawne odprowa- solarnych jest też – ze względu na swoje
utknięcia w mokrym i mazistym materia- dzanie wilgoci są zasadniczym warun- dobre właściwości nawozowe – chętnie
le. Ma to szczególne znaczenie zimą, kiem wydajnego przebiegu procesu susze- odbierany przez szkółki leśne oraz plantagdy ubytek masy na skutek wolniejsze- nia. Ponadto efekt cieplarniany powoduje, torów roślin energetycznych i przemysłogo odparowywania wody jest mniejszy że temperatura wewnątrz szklarni jest stale wych. Wszystkie te powody upoważniają
niż przyrost spowodowany regularnym do- od kilku do kilkunastu stopni wyższa do stwierdzenia, że decyzja o budowie
starczaniem do suszarni stałej, określo- od temperatury otoczenia. Odnośnie emisji i włączeniu suszenia osadów energią słonej porcji osadów. Zmiany pór roku z regu- agresywnych gazów, takich jak amo- neczną w ciąg technologiczny oczyszczalły nie wpływają znacząco na ilość osa- niak czy dwutlenek siarki, należy stwier- ni ścieków jest decyzją jak najbardziej
dów powstających na oczyszczalni, nato- dzić, że przy dobrze napowietrzanych i in- uzasadnioną, z punktu widzenia zarówno
miast warunkują prędkość suszenia. Skut- tensywnie przewracanych osadach jest ekonomii, jak i zasad poszanowania enerkiem tego suszarnie solarne, chcąc ona niewielka i – jak wykazują pomiary gii i środowiska.
przyjmować osady na bieżąco przez cały wykonane na pracujących obiektach – durok, powinny posiadać odpowiednią po- żo niższa od dopuszczalnych wartości.
Katarzyna Trojanowska
jemność buforowo-magazynową. Jest ona Co prawda, niektórzy producenci wykoEUROTECH, Bielsko-Biała
tym większa, im grubszą warstwę osadów nują swoje przewracarki wyłącznie ze stali
da się w suszarni zgromadzić, czyli im
grubsze złoże będzie w stanie przerzucić
przewracarka.

W cieniu Puszczy

„Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarką wodno-ściekową” to tytuł
konferencji naukowo-technicznej, która
odbyła się w Białowieży w dniach 23-25
lutego br. Jej organizatorem była spółka
KanRo. Aż 170 gości w zaciszu hotelu
„Żubrówka” celebrowało dziewiątą już
edycję spotkania. Wśród prelegentów byli przedstawiciele zarówno świata nauki,
jak i producentów nowatorskich rozwiązań. Bogaty program konferencji pozwolił jej uczestnikom na wysłuchanie urozmaiconych wystąpień, np. prof. Ziemowita Suligowskiego na temat znaczenia pla-

nowania przestrzennego czy dr. Tomasza
Pawlaka, który porównał bezwykopowe
i wykopowe sposoby renowacji sieci kanalizacyjnych.
Oddechem w wypełnionym prelekcjami
dniu była m.in. możliwość zwiedzenia
Puszczy Białowieskiej. Nic dziwnego,
że wszyscy jednogłośnie deklarowali
chęć spotkania się na kolejnej, jubileuszowej edycji tej regionalnej konferencji.

(al)
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Najbardziej wydajne urządzenia pozwalają na wypełnienie hali warstwą osadów
o grubości od 30 do 40 cm, z możliwością
ich pryzmowania na wysokość 80 cm.
Tworzenie pryzm nie tylko pozwala
na zgromadzenie w suszarni większych
ilości osadów, lecz ma również duże znaczenie z uwagi na ich higienizację termiczną. Jak wykazały praktyczne doświadczenia, jedynie w kopcach o wysokości
70-80 cm, w wyniku egzotermicznych reakcji rozpadu materii organicznej, można
osiągnąć temperatury rzędu 55-65oC – podobnie jak to się dzieje w trakcie kompostowania. W cieńszej warstwie procesy
te nie zachodzą z odpowiednią intensywnością.
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